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A Prefeitura Municipal de BURI/SP, em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições do Processo 
Seletivo Nº 1/2021, vem, por meio do presente Edital:  

 

1 - RETIFICAR a relação final dos candidatos classificados na Prova Objetiva para a função de Professor de Educação Básica I – PEB I em 
decorrência do resultado do recurso contra a classificação provisória divulgada e RATIFICAR para as demais funções, na forma do ANEXO I – 
CLASSIFICAÇÃO FINAL – GERAL, com base nos critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições.   

 

2 – DIVULGAR a relação final dos candidatos classificados na Prova Objetiva, na forma do ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO FINAL – PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA, com base nos critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições. 

 

3 - RETIFICAR em decorrência do resultado do recurso contra a classificação provisória divulgada, a relação final dos candidatos não aprovados 
na Prova Objetiva para a função de Professor de Educação Básica I – PEB I e RATIFICAR para as demais funções, na forma do ANEXO III – 
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS, com base nos critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições.   

 

4 – INFORMAR que a convocação poderá ocorrer através de notificação pessoal, correspondência com aviso de recebimento, telegrama, fax, 
e-mail, telefone ou, caso não se localize o candidato através dos meios precedentes, por meio de publicação no site da www.educacao.buri.org.br 
das classes ou aulas para atribuição onde se subentende que TODOS os candidatos aprovados no Processo Seletivo deverão comparecer e 
estarão concorrendo respeitando-se a classificação final, sendo obrigação do candidato classificado manter atualizados seus dados cadastrais 
junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de BURI e Secretaria Municipal de Educação de Buri durante a validade 
do processo seletivo, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da referida 
atualização. É de responsabilidade de o candidato aprovado manter-se informado quanto ao saldo de classes e aulas para atribuição, onde 
deverá participar. O candidato que teve classe ou aula atribuída que não se apresentar no prazo determinado, ou que deixar de fornecer qualquer 
um dos documentos comprobatórios, perderá o direito à vaga, prosseguindo-se à nomeação dos demais candidatos aprovados, observada a 
ordem classificatória. 

 

Buri, 08 de novembro de 2021. 
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